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Mobilieji NEMO® gėrimų siurbliai 
Universalus sprendimas 
 

 
 

NETZSCH siurbliai ir sistemos – sprendimai, kuriais galite pasikliauti. 
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Mobilieji NEMO® gėrimų siurbliai 
 

Savybių ir gaminių asortimento apžvalga 
 

Mobiliųjų NEMO® gėrimų siurblių 
stiprioji pusė – universalus 
pritaikymas vynuogių auginimo, 
vyno ir saldžios misos gamybos 
srityse, alaus daryklose, spirito 
gamyklose bei gėrimų gamybos 
pramonėje. 

Įvairūs naudojimo būdai 
 
Šie siurbliai specialiai skirti 
produktams, kurių savybės 
aprašytos toliau: 
 
 Maža arba didelė klampa. 
 Jautrumas šlyčiai. 
 Didelis kietųjų dalelių (pvz., 

vaisių minkštimo ir kaulavaisių) 
kiekis. 

 Be kietųjų dalelių. 
 
Didelis našumo ir slėgio 
diapazonas 
 
 Našumas nuo 600 iki 

32 000 l/val. 
 Skirtuminis slėgis iki 4 (6) barų. 
 
Priedai 
 
 Slėgio valdiklis 
 Apsauga nuo darbo sausai  
 Nuotolinio valdymo pultas 

Pranašumai 
 
 Mažas siurbimo greitis užtikrina 

sklandų ir patikimą perdavimą. 
 Tolygiai reguliuojamas srauto 

greitis naudojant įtaisytus 
greičio valdiklį ir dažnio keitiklį. 

 Polinės pavaros tipo siurblys 
tirštai masei. 

 Nešiojamas ir mobilusis 
modeliai suteikia lankstumo. 

 Keičiama modulinė 
konstrukcija. 

 Visos su produktu 
susiliečiančios dalys pagamintos 
iš CrNiMo plieno. 

 Sąlyčiui su maistu tinkamos 
kokybės statorius pagal FDA 
reikalavimus. 

 Jungtys pagal DIN 11851 
standarto nuostatas  – galimos 
ir įvairios kitos vietinės jungtys. 

 Didelė siurbimo galia. 
 Patogi techninė priežiūra. 
 

Išvardinti pranašumai užtikrina 
sklandų ir patikimą skysčių (pvz., 
tirštos masės, žaliavų, koncentratų, 
vaisių ir daržovių sulčių, nektaro, 
cukraus tirpalo, sirupo, vynuogių, 
misos, nuosėdų, raugo ir vyno) 
perdavimą. 
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NEMO® gėrimų siurblys NM021 
 Nešiojamas modelis. 
 Našumas nuo 500 iki 

5000 l/val. 
 Dažnis 1,1 kW. 
 DN32 jungtys. 
 
 
NEMO® gėrimų siurblys NM031 
 Mobilusis modelis. 
 Našumas nuo 1500 iki 

9000 l/val. 
 Dažnis 3,0 kW. 
 DN50 jungtys. 
 Galima užsisakyti kaip tirštos 

masės siurblį su vaisių piltuvu 
ar be jo. 

 
NEMO® gėrimų siurblys NM041 
 Mobilusis modelis. 
 Našumas nuo 3000 iki 

13 000 l/val. 
 Dažnis 4,0 kW. 
 DN65 jungtys. 
 Galima užsisakyti kaip tirštos 

masės siurblį su vaisių piltuvu 
ar be jo. 

 
NEMO® gėrimų siurblys NM051 
 Mobilusis modelis. 
 Našumas nuo 10 000 iki 

32 000 l/val. 
 Dažnis 5,5 kW. 
 DN80 jungtys. 
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NETZSCH grupė – tai vienos šeimos valdoma vidutinio dydžio Vokietijos įmonė, gaminanti įvairią įrangą ir 
įrenginius bei turinti gamybos, pardavimo ir techninės priežiūros filialus visame pasaulyje. 
 
Trys verslo padaliniai – Analizės ir bandymų, Smulkinimo ir dispersijos bei Siurblių ir sistemų – teikia 
pritaikytus sprendimus patiems reikliausiems poreikiams patenkinti. Daugiau nei 3000 darbuotojų  
163 pardavimo ir gamybos centruose 28 valstybėse visame pasaulyje garantuoja, kad ekspertų pagalba 
niekada nebus nutolusi nuo mūsų klientų. 
 
 
NETZSCH grupės Siurblių ir sistemų verslo padalinys tiekia ekscentrinius sliekinius siurblius NEMO®, 
rotacinius kumštelinius siurblius TORNADO®, sraigtinius siurblius, smulkintuvus / malimo įrenginius, 
dozavimo technologijas ir pritaikytą įrangą, taip pat pažangius įvairios paskirties sprendimus visame 
pasaulyje. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH 
Geretsrieder Straße 1 
84478 Waldkraiburg 
Vokietija 
Telefonas: +49 8638 63-0 
Faksas:       +49 8638 67981 
info.nps@netzsch.com www.netzsch.com 

 
 


